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סגור חלו

קרב בלימה מוצלח
על רקע המשבר שעובר על השווקי בוח מחקר חדש של בית ההשקעות אופנהיימר את
כדאיות ה Buybackכדר לבלימת הנפילות במניה * הממצאי מראי כי לפחות לטווח
הקצר זהו אכ מהל משתל ,שמסייע למניות להכות את מדד היחס * וג :באיזה שלב
בחייה משתל לחברה לבצע הנפקה ראשונית ,והא הגודל קובע?  /רועי ברגמ
רועי ברגמ

17/9/2008

א ביצוע  Buybackלמניות החברה הוא מהל נכו עבור החברות בתקופה הנוכחית ,באיזה תזמו כדאי
לחברות לצאת להנפקה ראשונית בנאסד"ק ,ומתי כדאי למשקיעי להצטר להשקעה בהנפקות האלו?
אלו השאלות עליה ניסה לענות אמיר ארגמ מבית ההשקעות אופנהיימר ,במצגת שהעביר היו לנוכחי
בכנס פורו ה CFOבאילת.
"הרבה חברות מנצלות את המצב הנוכחי כדי לבצע  Buybackבמניותיה" ,מסביר ארגמ את הרקע
למחקר ,Buyback .נזכיר ,הוא תהלי שבו רוכשת חברה ציבורית את מניותיה שלה מהציבור ,בדר כלל
בהיקפי מוגדרי מראש .המשבר בשווקי הפיננסי הביא חברות רבות ,ביניה ג מספר חברות
ישראליות באר! ובחו"ל ,להכריז על תוכנית רכישה עצמית שכזאת.
כדי לבדוק את יעילות הרכישה מחדש של המניות ,דג ארגמ  18חברות ישראליות הנסחרות בנאסד"ק,
שהכריזו על  Buybackבמהל השני  .20052008בס הכל נבדקו  28מקרי של רכישה עצמית של
מניות החברה.
ישנ מספר סיטואציות שבה מתקבלת החלטה לבצע רכישה עצמית ,וארגמ מתייחס לאחת העיקריות
שבה  ניסיו לעצור סח שלילי במניית החברה ,אותו הוא מכנה "קרב הבלימה של החברות" .במחקר
נמצא כי בשני שלישי מהמקרי  ,בשלושת החודשי שקדמו ליו ההכרזה ,ירדו מניות החברות בשוק,
לעומת שליש מהמקרי שבה נרשמו עליות .בממוצע ,ירדו החברות הנבדקות בכ 12%בשלושת
החודשי הקודמי להכרזה.
אי להסיק מכ כמוב שכל החברות מכריזות על רכישה עצמית מתו הל רוח של קרב בלימה .ישנ
חברות בעלת מסורת של רכישה מחדש ,שאינה קשורה למצבי לח! בשווקי  .שתיי מהחברות
הישראליות הידועות בכ ה צ'ק פוינט ) (CHKPוטבע ) ,(TEVAשמנצלות מפע לפע את המזומני
שהצטברו בקופת כדי לבצע רכישה עצמית של מניות ,ג א מחיר המניה שלה לא סבל ממצוקה כלשהי
בתקופה זו.
המחקר של ארגמ בדק את התנהגות המניות מול מדד הנאסד"ק  שנקבע כמדד היחס  בשלושה פרקי
זמ המוגדרי קצרי טווח :יו לאחר ההכרזה 30 ,יו ו 90יו לאחריה .בדיקת התשואה היחסית מול
המדד נועדה לנטרל את השפעות הסנטימנט של השווקי .
כלי אפקטיבי לטווח קצר
המסקנה הראשונה שעולה מתוצאות הבדיקה ,לדברי ארגמ ,היא שקרב הבלימה אכ עובד .על פי
הממצאי  ,בשלושת החודשי שלאחר הרכישה העצמית המניה משיגה תשואת יתר על פני מדד היחס.
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העוצמה המרבית של הפעולה מתקבלת ביו שלאחר ההכרזה .חשוב לציי ,כי יו ההכרזה ,ולא יו
הביצוע של הרכישה העצמית ,הוא זה שקובע ,שכ בדר כלל תוכניות רכישה שכאלו נפרסות על פני
תקופת זמ .בתקופה שלאחר יו ההכרזה ,ע זאת ,התשואה נשחקת מעט ,א ג בתו שלושה חודשי ,
המניות מניבות תשואת יתר על פני המדד.
ארגמ מדגיש כי במידה שמדובר בחברה שהמודל העסקי שלה בעייתי ,ה Buybackלא יסייע למנהלי
החברה להחזיק את הראש מעל המי לאור זמ" .זו לא תרופת פלא .א החולשה במניה נובעת מירידות
בשוק או מלח! נקודתי ,כמו בימי האחרוני  ,זה בהחלט כלי אפקטיבי לטווח קצר" ,הוא אומר.
ארגמ מציי עוד כי המניות הישראליות שנסחרות בחו"ל מאופיינות בדר כלל בנפח מסחר קט יותר,
ומושפעות יותר מסנטימנט השוק .לכ ,לדבריו ,לתהלי הרכישה העצמית של החברות הישראליות
אפקטיביות גבוהה יותר ,שנובעת בעיקר מהיעדר העניי של המשקיעי בחו"ל במניות הMicrocap
הישראליות.
רכישה עצמית של מניות החברה משדרת למשקיעי בדר כלל אמו מצד ההנהלה במודל העסקי של
החברה ,וכ מאותתת לה כי מחיר המניה בשוק נמו וכדאי ,במיוחד במצבי שוק בעיתיי  .ע זאת,
רכישות מחדש זוכות ג לביקורת מצד משקיעי שמבקשי מהנהלת החברה הסברי לפעולה ,ותוהי
הא זהו השימוש הטוב ביותר לכספי שגויסו מכיס ויושבי בקופת החברה.
התנהגות המניה אמנ יציבה יחסית לאחר ההכרזה על ה ,Buybackוזהו סימ מעודד למשקיעי  ,א
חשוב לציי כי היא אינה אינדיקטור לכניסה להשקעה במניה ,שכ תשואת היתר על המדד נאכלת בהמש
הזמ.
"כדאי להנפיק כשאפשר"
מחקר נוס שהציג ארגמ בודק את הקשר בי תשואת המניה לאחר ההנפקה הראשונית לציבור ),(IPO
לבי הבשלות של החברה ביציאה להנפקה .ארגמ הגדיר את בשלות החברה באמצעות הקריטריו של
מכירות ב 12החודשי האחרוני  ,כפי שהופיעו בתשקי החברה לפני ההנפקה.
לצור הבדיקה ,נבחנו במחקר  75חברות ישראליות שהונפקו בנאסד"ק מתחילת שנות ה 90של המאה
העשרי  .הקבוצה הזאת חולקה פעמיי על פי שני קריטריוני שוני  .בחלוקה הראשונה מוינו החברות
לפי היק המכירות שלה ב 12החודשי הקודמי להנפקה מהגבוה לנמו ,ובוצעה הפרדה בי החצי
העליו לתחתו ,כדי להבדיל בי החברות שמוכרות יותר לאלו שמוכרות פחות.
בחלוקה השנייה נקבע ס הכנסות של  60מיליו דולר ומעלה ב 12החודשי הקודמי להנפקה ,כס
כניסה לחברות ה"עשירות" וביצועיה הושוו מול יתר החברות .בשתי החלוקות השונות נבחנה תשואת
המניה ביחס לנאסד"ק בתקופות של יו  ,חודש ,חצי שנה ושנה לאחר ההנפקה .המטרה הייתה לבדוק
הא קיי מתא בי בשלות החברה לתשואת המניה שלה לאחר ההנפקה.
התוצאות שהתקבלו היו מפתיעות .דווקא בקבוצת המכירות הנמוכות ,בשתי החלוקות שנבדקו ,התקבלה
תשואה עודפת על מדד הנאסד"ק ביו שלאחר ההנפקה .ע זאת ,התשואה העודפת הזו הלכה ונשחקה
בקצב מהיר במיוחד .ועדיי ,ג כעבור שנה היא עדיי הייתה גבוהה יותר מזו של החברות שהוגדרו
כ"עשירות".
ארגמ מדגיש כי תשואת היתר על מדד היחס הייתה מנת חלק של כלל החברות שנבדקו ,בכל חתכי הזמ.
את התשואה העודפת הזו הוא מסביר בפרמטר המכונה דיסקאונט ההנפקה ) .(IPO Discountפרמטר זה
נובע מהתנהלות החתמי בהנפקה ,המעונייני למשו אליה משקיעי מוסדיי  ,ולכ מתמחרי אותה
במחיר זול מזה של חברות מתחרות שכבר נסחרות בשוק.
לכ ,בדר כלל ביו שלאחר ההנפקה נסגר הדיסקאונט הזה על ידי השוק ,שמכיר בהוזלה שביצע החת .
בחברות הקטנות ,לפי ארגמ ,הדיסקאונט עשוי להיות יותר משמעותי כדי למשו את המשקיעי א
יותר.
"למרות שזה יישמע פרובוקטיבי ,כדאי להנפיק כשאפשר" ,אומר ארגמ .א ע זאת הוא מדגיש את
הטעויות האפשרויות בבדיקה שביצע ,שנובעות מטווח הזמ הרחב שנבדק ,מגוו החברות מתחומי
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שוני )חברות ביוטק ללא הכנסות מול חברות ע הכנסות ,למשל( ,וכ העובדה שהמדג לא מתפלג על
פני ציר הזמ בצורה שווה ,ולפיכ חלק גדול מהנתוני מוטי בגלל שנות הבועה הטכנולוגית )1997
 (2000במדג .
ג א לוקחי בחשבו את כל ההסתייגויות הללו ,החל מיו לאחר ההנפקה אחזקת הפוזיציה לטווח
ארו לא הוכיחה את עצמה והמניות איבדו מהתשואה שלה על פני השוק.
ארגמ טוע כי ממצאי אלו ממחישי את הקביעה ,שחברות ישראליות בדר כלל יוצאות מוקד מדי
להנפקה ,ואינ לוקחות בחשבו את הטווח הארו יותר" .ייתכ שזה נובע מהרצו לראות החזר על
ההשקעה בזמ מהיר יותר מזה הנהוג בארה"ב" ,הוא אומר .לכ ,א יוצאי להנפקה מוקד מדי ,יתכ
מאוד שהתשואה שהושגה ביו הראשו ,תל ותישחק במהירות.
המסקנה עבור בעלי החברות ,לפי ארגמ ,היא שא חברה ישראלית מקבלת הצעה מחת לצאת להנפקה,
מדובר באינדיקטור טוב ,אבל חשוב לבדוק לפני כ את רמת הבשלות ,והא ברמה הנוכחית נכו מבחינתה
להנפיק .מבחינת המשקיעי  ,השתתפות בהנפקה ראשונית היא משתלמת ,אבל אחזקת הפוזיציה לאור
זמ לאחר מכ ,אינה מוכיחה את עצמה* .
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